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Petroleumsverksemda står ved eit vegskilje. Etter fleire år med betring innan 
sikkerheita i bransjen, ser vi at noko har endra seg. Ikkje alle endringane vil 
syna i statistikkar og rubrikkar. Men summen av alvorlege saker, synspunkt  
og signal frå dykk som arbeider i industrien, er ikkje til å ta feil av. 
     Med andre ord: Tida er komen for å vera føre var, ikkje bare i plan- 
legginga av operasjonar, men i det overordna biletet - i ei samla næring.  
Tida er komen for å ta eit ekstra tak; for å vurdera konsekvensane av  
store kostnadskutt og omfattande endringar. Tida kan også vera moden  
for å endra takt eller ta eit steg til sides.
     Første del av Sikkerhet – status og signaler gir deg bakgrunnen for Ptil  
sitt val av Hovudtema for 2017: Trenden skal snus. På sidene 5 til 22 kan  
du lesa om kvifor og korleis vi meiner industrien må arbeida med denne  
ambisjonen. Vi tar også for oss dei tre områda der vi trur skoen klemmer mest.
     Når 2017 går mot slutten, vil vi evaluera kva vi saman har fått til – og  
kva bransjen så langt ikkje har lukkast med. 
     Fram til då minner vi om at norsk sikkerheitshistorie blir skriven kvar  
einaste dag. Og at heile næringa er medforfattarar. 

Lukke til! 

Inger Anda 
Sjefredaktør

 
 

VEGVAL

Forkortelser som kan forekomme i publikasjonen:
Ptil: Petroleumstilsynet
ASD: Arbeids- og sosialdepartementet
HMS: Helse, miljø og sikkerhet
IKT: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
RNNP: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
SUT: Samsvarsuttalelse
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Næringen endres og utfordres. Presset øker.  
De to siste årene har vært preget av alvorlige  
hendelser og sikkerhetsmessige utfordringer.  

I 2017 skal utviklingen snus – med Ptil som  
pådriver og næringen som utøver.

Hvordan skal ditt selskap og  
din organisasjon bidra?
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PTIL ER BEKYMRET. VI SER AT 
SIKKERHETSUTVIKLINGEN PÅ 
FLERE OMRÅDER GÅR I FEIL 
RETNING. NÅ MÅ ORD BLI TIL 
HANDLING. UTVIKLINGEN SKAL 
SNUS, OG VI HAR DÅRLIG TID.

TID FOR  
TAKT-
SKIFTE 
– DET 
HASTER 
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Den første tiden 

Da den første letebrønnen på 
norsk sokkel ble påbegynt i 1966, 
lå myndighetsansvaret for  
sikkerheten i det daværende 
Industridepartementet. 
     Regelverk for sikkerhet og  
arbeidsmiljø var ikke på plass, 
men myndighetene forutsatte  
at selskapene forholdt seg til 
anerkjente standarder.
     Amerikanske industristand-
arder dominerte bildet, noe som 
var naturlig siden aktørene i  
den første tiden stort sett var 
amerikanske. Selskapene brakte 
med seg verdifull kunnskap og 
erfaring, men også en arbeids-
livskultur som på flere måter  
var forskjellig fra den norske.
     Mange som ble ansatt i den 
første tiden, hadde ingen eller 
liten relevant fagutdannelse.  
Opplæringen besto ofte bare  
i en rask innføring ved den  
enkeltes arbeidsleder.
     Statistikk over ulykker og 
skader i denne tiden er svært 
mangelfull, men det er ingen  
tvil om at risikoen, særlig med 
hensyn til personskade, var 
meget høy.

Budskapet som Ptil-direktør Anne Myhr-
vold sender til næringen ved inngangen 
til 2017, er kort og fyndig. På tampen 
av 2016 lanserte hun tilsynets ambisiøse 
mål for året – en ambisjon som vil kreve 
omfattende dugnadsinnsats fra hele  
bransjen: Trenden skal snus. 

Direktøren forklarer bakgrunnen for  
valget av Ptils Hovedtema for 2017 slik:
   - Vi har et høyt nivå for helse, miljø og 
sikkerhet i denne næringen; ingen tvil om 
det. Men nå har vi vært gjennom en  
periode som bekymrer oss. 
   - Våren 2016, da vi la fram RNNP- 
rapporten for 2015, ropte vi et første 
varsko. Tallene og analysene for 2015 
viste at utviklingen var negativ innenfor 
flere viktige sikkerhetsområder. Uroen 
meldte seg.
   - Utover i 2016 ble den forsterket.  
Vi registrerte økende press i bransjen; 
store endringsprosesser i høyt tempo 
preget fortsatt situasjonen. Vi så flere 
eksempler på at partssamarbeidet  
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere 
ikke fungerte. Samtidig opplevde vi  
alvorlige hendelser.
   - Kostnadskutt og slanketiltak fikk  
stadig større oppmerksomhet i selskap-
ene, uten at forbedring av sikkerheten  
ble hentet fram som en tydelig ambisjon.
   - Min holdning er at det er fullt mulig 
å forenkle driften, samtidig som man 
forbedrer sikkerhet og arbeidsmiljø.  
Dette har ikke næringen vært tydelig  
nok på, sier Myhrvold.

HØST MED HENDELSER  Høsten 2016 
ble preget av flere alvorlige nesten-
ulykker. I løpet av to uker i oktober 
iverksatte Ptil hele fire granskinger etter 
hendelser der Statoil var operatør. Totalt 
igangsatte Ptil åtte granskinger i 2016 – 
etter tre alvorlige gasslekkasjer, to bran-
ner, to alvorlige brønnkontrollhendelser 
og én alvorlig personskade. I 2015 var 
tallet enda høyere; med ti granskinger i 
løpet av året.
    - I sum ser vi at utviklingen de to  
siste årene har vært preget av sikker-
hetsmessige utfordringer og alvorlige  
situasjoner. Kostnadskuttene ser ut til å 
være en medvirkende årsak. Nå er det 
på tide å snu denne trenden. Ord må  
bli til handling, fastslår Myhrvold. 

Hun opplyser at arbeidet med Trenden 
skal snus primært vil konsentrere seg  
om tre grunnleggende sider av det norske 
sikkerhetsregimet: Partssamarbeid, stand-
ardisering og robusthet. (Se forklaring  
og omtale på sidene 11 til 19.)

LEDELSE OG MEDVIRKNING  - Skal vi 
lykkes med å dreie utviklingen, vil det 
kreve stor innsats fra hele bransjen  
- men først og fremst fra selskaps- 
ledelsen, understreker Ptil-direktøren. 
   - Lederne har det daglige ansvaret  
for å styre risiko i alle sine operasjoner 
 – og sitter også med overordnet ansvar 
for sikkerhet og arbeidsmiljø, både på 
kort og lang sikt. 
   - Konkret venter vi at lederne nå  

Milepæler for  
SIKKERHETEN

æ

- Utviklingen de to siste årene har vært preget av  
sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner,  
sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. (Foto: Morten Berentsen)

Foto: ConocoPhillips
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 «Noen er opptatt av at Pti l  må 
bidra t i l  et  godt omdømme for  

petroleumsvirksomheten.  Vi  gjør 
gjerne det.  Men det verste som  

kan skje,  og som virkel ig vi l  
ramme bransjens omdømme, er 

storulykker,  alvorl ige hendelser, 
skader og sykdom blant de som  

arbeider i  denne næringen.»
      Anne Myhrvold ,  Pt i l -d irektør
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setter sikkerhet og arbeidsmiljø enda 
høyere på agendaen - og identifiserer 
tiltak og løsninger som bidrar til å snu 
utviklingen. Her er det viktig at ledelsen 
er klar, tydelig og lett forståelig i dia- 
logen med sine medarbeidere.
   - Nødvendige endringer må hvert 
selskap jobbe målrettet med. Lederne 
må styre etter langsiktige og robuste 
løsninger. Samtidig må de sørge for 
å bidra til bruk og videreutvikling av 
industristandarder og normer; disse 
er sentrale i vårt funksjonsbaserte 
regelverk.
   - Et viktig moment er ledelsens an-
svar for å trekke inn arbeidstakerne 
i prosessene, og på den måten styrke 
beslutningsgrunnlaget. Ptil har fått klare 
signaler fra verneombudene om at de 
ønsker å bidra. Lederne må sikre at så 
skjer, fastslår Myhrvold.
   - Arbeidstakerne har på sin side  
også et ansvar. De skal bidra til å ut-
vikle gode løsninger, både i toparts- 
samarbeidet og i trepartsperspektivet. 
Deres innsats, engasjement og inn- 
flytelse er viktig.
   - Ptil vil aktivt trekke på Sikkerhets- 
forum og Regelverksforum – som  
sentrale trepartsarenaer.

MYNDIGHETENES METODE  - I arbei-
det med å snu trenden hviler det også 
et tydelig ansvar på oss som myndighet. 
   - Vi skal følge opp og føre tilsyn med 
en stor, kompleks næring og håndheve 
regelverket. Jobben er krevende, ikke 
minst i en tid da bransjen presses fra 
flere kanter, og selskapene skal ivareta 
mange hensyn.
   - Så hvordan jobber vi? Tilsynsord- 
ningen i oljebransjen er risikobasert.  
Det betyr at Ptil arbeider i et system-

basert og overordnet perspektiv. Vi 
fører blant annet tilsyn med de store 
endringsprosessene i næringen, og ser 
etter negative konsekvenser av kutt og 
effektivisering. I 2017 kommer vi til 
å sette inn enda flere ressurser i disse 
sakene, opplyser Myhrvold.
   - Vårt tilsyn favner for øvrig svært 
bredt – fra teknisk tilstand og bered-
skap til verneombudets rolle, kontrakter 
og rammebetingelser.
   - Oppfølging av bekymringsmeld-
inger og varslinger jobber vi systematisk 
med. I 2017 vil vi styrke bemanningen 
også på dette området.  
   - Gransking er en viktig del av vårt 
tilsyn, og vi er opptatt av å formidle 
læring og erfaringsoverføring etter  
alvorlige hendelser, granskinger og 
tilsyn.
   - Ptil har for øvrig fått økte be- 
vilgninger, og vi skal ansette flere  
nye medarbeidere i 2017. 

FELLES MÅL  - I 2017 vil Ptil bruke 
verktøykassen vår målrettet for å  
bidra til at trenden blir snudd, fastslår 
direktøren.
   - Vi er fullt klar over at det er svært 
vanskelig å fullføre en stor snuoperasjon 
i løpet av ett år. Vi venter imidlertid at 
selskapene oppnår synlige og målbare 
resultater i løpet av året – innen sen-
trale sikkerhetsområder. Og vi for- 
utsetter at arbeidet fortsetter så lenge 
det er nødvendig.
   - Ptil vil følge innsatsen tett, og skal 
oppsummere resultatene i slutten av 
november 2017.
   - Satsingen Trenden skal snus er  
et felles ansvar. Og bransjen har en 
åpenbar, felles interesse av å lykkes, 
poengterer Myhrvold.

En myndighet blir til 

Gjennom Stortingets beslutning 
i 1972 om å opprette Statoil og 
Oljedirektoratet (OD) ble det 
klarhet i fordelingen av ansvar og 
roller mellom staten, industrien 
og tilsynsmyndighetene.
     OD fikk myndighetsansvaret 
for både ressurs- og sikkerhets-
forvaltningen. I 2004 ble sikker-
hetsdelen av OD skilt ut som en 
egen etat, Petroleumstilsynet 
(Ptil).
     Arbeidet med å fastsette et  
sikkerhetsregelverk startet opp.  
I 1975 og 1976 ble de første  
forskriftene fastsatt – borefor-
skriften og produksjonsforskrif-
ten. Dermed var det etablert et 
formelt og forutsigbart grunnlag 
for ODs tilsynsrolle innenfor  
sikkerhet.

Blow-out! 

Blant mange alvorlige ulykker 
som inntraff de første årene, 
fikk oljeutblåsningen på Ekofisk 
2/4-Bravo i 1977 særlig betydning 
for sikkerhetsutviklingen.
     Ingen mistet livet eller ble  
alvorlig skadd, men hendelsen 
ble en vekker for hele det norske 
samfunnet med hensyn til  
potensialet for store ulykker i  
petroleumsvirksomheten til havs.
     Granskningsrapporten etter 
ulykken pekte blant annet på  
kompetansemangel som en  
direkte medvirkende årsak. 
     Regjeringen satte i gang en 
rekke tiltak, blant annet ble det 
bevilget store beløp til forsknings-
programmer innenfor sikkerhet.

Milepæler for  
SIKKERHETEN
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DET  
SITTER  

I TOPPEN

Påstandene kommer fra Sigve  
Knudsen, direktør for juss og ramme-
vilkår i Ptil. Han var tidligere tilsyns- 
direktør og har de siste årene ledet 
vårt arbeid med ledelsesoppfølging. 
     Ledelse har vært blant Ptils pri- 
oriterte tilsynsområder i en årrekke. 
Knudsens erfaring er at ledelsens initi-
ativer, prioriteringer og beslutninger er 
nøkkelen til hvordan et selskap hånd-
terer risikoen for storulykker – fordi 
det er sjefene som gir organisajonen 
retning, støtte og handlingsrom.
   - Ptil har gjennom årene jobbet 
med flere innfallsvinkler i tilsynet med 
selskapsledelse. Knaggene har blant 
annet vært virksomhetsstyring, ledelse 
og storulykkesrisiko og ledelse av store 
endringer, forteller han.
   - Hvorfor er ledelsens rolle så  
høyt prioritert i Ptil?
   - Ledelse er utgangspunktet, og  
helt avgjørende, i arbeidet med risiko,  
sikkerhet og arbeidsmiljø. Derfor er 
det viktig med stor oppmerksomhet 
mot premissleverandørene, de som 
sitter på toppen i næringen. I dagens 

situasjon er ledelsens grep kanskje 
viktigere enn noen gang.
   - På hvilken måte er ledelsen  
sentral i forbindelse med risiko?
   - Store endringsprosesser, ledelse og 
rammebetingelser er gjengangere når 
det gjelder bakenforliggende årsaker 
til store ulykker, ifølge internasjonale 
analyser. 
   - Funnene peker på at ledelsen 
enten ikke har vært godt nok orientert 
om risikoforholdene før en ulykke, eller 
ikke har forstått og reagert tilfreds- 
stillende på informasjonen de har fått. 
   - I dag preges bransjen både av 
endringer og press på rammebeting-
elsene. Ledernes rolle blir dermed 
enda viktigere i arbeidet med å fore-
bygge ulykker, understreker Knudsen.   

IKKE I MÅL  I 2016 var Ptils tilsyn  
med ledelsesrollen spisset mot ledelses-
ansvar. Dette er koblet med de mange 
endringene som foregår, og mot  
ambisjonen om kontinuerlig forbedring 
av sikkerhetsnivået i bransjen.
   - Målet med våre tilsyn har vært at 

ledelsen skal identifisere hvilken risiko 
som kan oppstå i forbindelse med 
endringer i selskapene - og hvordan 
denne risikoen skal håndteres på kort 
og lang sikt, opplyser han.
   - Vi har også vært opptatt av at 
endringer i selskapene skal bidra til 
forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø 
– og etterspurt hvordan ledelsen skal 
sørge for dette. 
   - Sist, men ikke minst, har målet  
med Ptils aktivitet vært å bidra til at 
selskapsledelsen og arbeidstakerne 
jobber sammen for å løse felles ut-
fordringer i dagens krevende situasjon. 
Partssamarbeidet må fungere, slik 
at selskapsledelse og vernetjeneste 
jobber sammen om gode og robuste 
beslutninger. 
   - Hva erfarte Ptil gjennom arbeidet 
med disse problemstillingene?
   - Per i dag er ingen av de tre 
målene nådd. Det er fortsatt behov for 
forbedring på alle områder, påpeker 
Knudsen. 

• Risiko er toppstyrt. 
• Ledelse kan i seg selv være en kilde til storulykkesrisiko. 
• Ledernes kunnskap og oppmerksomhet om risiko er  

avgjørende for et selskaps evne til å unngå alvorlige ulykker.
• Trenden kan snus – men bare dersom lederne tar ansvar. 
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MELDING TIL  
STORTINGET
Regjeringen varsler ny stortingsmelding 
om HMS i petroleumsvirksomheten.  
Arbeids- og sosialdepartementet har  
nedsatt en partssammensatt arbeids-
gruppe som skal forberede dette  
arbeidet og legge fram sine vurderinger 
og anbefalinger for departementet før  
1. oktober 2017.
 
 
 

Ansvaret på plass 

De detaljerte kravene i det  
første regelverket, og måten  
tilsynet ble utøvd på, resulterte  
i at aktørene ikke tok fullt ansvar 
for egne beslutninger, men lente 
seg mot de spesifikke kravene  
og påleggene som fulgte av  
ODs tilsyn.
     I 1979 ga OD ut Retningslinjer 
for selskapenes egenkontroll, for  
å understreke at ansvaret for  
sikkerheten ligger hos de an-
svarlige selskapene.
     Med dette på plass, var det 
duket for en dreining av tilsyns-
utøvelsen - bort fra tekniske  
detaljer og mot et tilsyn der 
selskapenes egen styring sto  
i fokus.
     Samtidig begynte en gradvis 
prosess for å erstatte de spesi- 
fikke regelverkskravene med 
krav til hva som skal oppnås, 
såkalte funksjonskrav.

Milepæler for  
SIKKERHETEN

Foto: Emile Ashley/Oljedirektoratet

Foto: Emile Ashley
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Utsagnet godt nok har vært hyppig brukt av petroleums-
industrien den siste tiden. Spørsmålet Ptil stiller seg, er hva 
som ligger i begrepet, og hvordan godt nok-prinsippet 
møter de overordnete kravene til sikkerhetsarbeidet.
   - Stortingets ambisjon er at denne næringen skal  
være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. 
Regelverkets mål er at sikkerhetsnivået skal være i  
kontinuerlig forbedring, påpeker direktør for juss og  
rammevilkår i Ptil, Sigve Knudsen. Han spør:
   - Hvordan hevder denne ambisjonen og dette kravet 
seg i jakten på kostnadsreduksjoner og diskusjonen om 
hva som er godt nok?
   - Vi ser at oppfatningene blant selskapsledelsen  
varierer, sier Knudsen. 
   - Vi hører aldri ledere som ønsker seg et lavere  
sikkerhetsnivå. Alle understreker at de vil ha sikre og  
effektive operasjoner. Men synspunktene varierer når  
det gjelder prinsippet om kontinuerlig forbedring.

   - Noen sier at dette er en vesentlig forutsetning for å 
beholde og utvikle et høyt sikkerhetsnivå. Andre hevder  
at vi må være fornøyde med tilstanden; at det er naivt  
å tro på ytterligere forbedring i den fasen bransjen er 
inne i nå, forteller Knudsen.

EN PÅSTAND - Men jeg våger påstanden: Det er ikke 
godt nok å si at godt nok er godt nok – hvis man med  
det mener å legge til side prinsippene om risikoreduksjon 
og kontinuerlig forbedring. 
   - Ved å gjøre det, vil vi ikke forhindre at folk skades  
på jobb, og man svarer ikke på de politiske ambisjonene 
og kravene i regelverket.
   - Å etablere, opprettholde og videreutvikle et høyt 
sikkerhetsnivå og god HMS-kultur i denne virksomheten, 
krever konstant, aktiv oppfølging fra ledelsens side – og 
noen ganger et ekstra tak, understreker han. 
   - Mye tyder på at det nå er på tide med et ekstra tak.

NEPPE  
GODT  
NOK

Godt nok. Hvilken ambisjon ligger i dette?  
Er godt nok virkelig godt nok?

Sigve Knudsen, direktør for juss og 
rammevilkår. (Foto: Gunlaug Leirvik)
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SPRIK OG  
SAMLING
Gjennom 2016 har Ptil stilt tre store  
spørsmål til næringen. De har bidratt til  
en viktig debatt, men svarene fra lederne  
og arbeidstakerne varierer.

Ptil har de siste månedene fokusert på overordnete  
tanker og problemstillinger om sikkerhetsutviklingen. 
     På ulike arenaer har vi stilt følgende tre spørsmål:

 1.  Står sikkerheten ved et veiskille? 
 2.  Er det rom for forbedring?
 3.  Er sikkerheten i fare? (Is safety at risk?)

     Gjennomgående ser vi at ledere svarer nei på det første,  
ja på det andre og nei på det tredje spørsmålet. Arbeids- 
takerne svarer et tydelig ja på alle tre.

FELLES ØNSKE  Sigve Knudsen understreker at de aller fleste 
som har svart på Ptils tre spørsmål, er enige om at det er rom 
for forbedring når man ser på utviklingen innen helse, miljø og 
sikkerhet den senere tiden. Svarene indikerer også en felles 
oppfatning av at de mange, store endringsprosessene i høyt 
tempo skaper usikkerhet og kan bidra til økt risiko, sier  
direktøren for juss og rammevilkår i Ptil. 
   - Både vi som myndighet og næringen ellers er enige om at 
det er tid for å handle; vi kan ikke vente og se utviklingen an, 
påpeker Knudsen.
   - Ptils oppfatning er at bransjen samler seg bak vår  
ambisjon om at Trenden skal snus. Samtlige ønsker at vi  
skal komme tilbake i et godt utviklingsspor.
   - Dette er et bra utgangspunkt for vår satsing i 2017,  
understreker han.

Ny statlig  
organisering 

Ulykken med Alexander L  
Kielland i 1980 satte, i tillegg 
til den tekniske granskningen, 
søkelys på hvordan myndighets-
ansvaret var organisert.
     Det kom fram at uklare grenser 
mellom myndigheter kunne 
være en begrensning for videre 
forbedring av sikkerheten. 
Regjeringen besluttet derfor at 
OD fra juni 1985 skulle ha det 
sentrale myndighetsansvaret for 
petroleumsvirksomheten til havs, 
uavhengig av om en innretning 
var plassert på havbunnen eller 
var flytende.
      Flere myndigheter som 
tidligere hadde hatt tilsynsans-
var, skulle nå gi faglig bistand til 
OD etter behov. Videre ble det 
etablert en bedre koordinering 
mellom de myndighetene som 
fortsatt skulle ha ansvar.

Milepæler for  
SIKKERHETEN
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Partssamarbeidet, både i to- og tre-
partsperspektiv, er en vesentlig del av 
den norske forvaltningsmodellen. Godt 
samarbeidsklima og reell arbeidstak-
ermedvirkning bidrar positivt i arbei-
det med helse, miljø og sikkerhet.  
   - Når partene samhandler, betyr det 
at arbeidstakerne kan utfylle ledelsens 
bilde, slik at de har et godt grunnlag 
for å fatte vanskelige beslutninger. 
Når beslutningene er tatt, er de også 
bedre forankret hos arbeidstakerne, 
påpeker Foss.
   - Det er et mål for Ptil at vi ved ut-
gangen av 2017 kan se at det er reell 
arbeidstakermedvirkning i alle selska-
per, og at næringen dermed får bedre 
beslutningsprosesser og redusert risiko 
for storulykker og skader, fastslår hun.

KONSEKVENSER  - Det store presset 
på partssamarbeidet bekymrer oss. 
Endringer og økte krav til effektiviser-

ing fører til høyere konfliktnivå, og  
vi ser oftere dårlig tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning. Varsler og 
bekymringsmeldinger til Ptil forsterker 
dette bildet. 
   - Konsekvensene av mangelfullt  
samarbeid kan være svekket  
beslutningsgrunnlag, dårligere be- 
slutninger, dårligere forankring og 
dårligere helse, miljø og sikkerhet.
   - Det må felles innsats til for å  
få partssamarbeidet til å fungere.  
Mellom ledelse og tillitsvalgte, og 
mellom selskap og verneombud. Ptil 
ønsker å bidra til økt oppmerksomhet 
om at medvirkning er et viktig premiss 
i helhetlig arbeid med HMS og risiko, 
understreker Foss. 
   - I år vil vi først og fremst se på ver-
netjenestens rolle - at selskapene setter 
av tid til nødvendig vernearbeid og at 
de sørger for at de ansatte sikres in-
volvering i viktige beslutningsprosesser. 

   - Det er vesentlig at arbeidstakerne 
kommer inn tidlig nok, med tilstrek-
kelige ressurser - og at de på forhånd 
har fått nødvendig kompetanse for å 
gjøre arbeidet godt nok, sier Foss. 

ØKT KUNNSKAP  - I 2017 vil vi  
også se på arbeidsmiljøutvalgets 
(AMUs) rolle, og selskapenes bruk  
av og erfaring med denne arenaen. 
Her er vi blant annet opptatt av for-
holdet mellom vernetjeneste og AMU, 
og av kompetanse og rolleforståelse, 
påpeker tilsynsdirektøren.
   - Utfordringene er særlig store  
i grensesnittet mellom operatører  
og entreprenører. Derfor vil vi sette 
søkelys på samarbeidet mellom  
aktørene i næringen. Bekymrings- 
meldinger og innspill fra arbeids- 
takerne skal også prioriteres.

PARTSSAMARBEID ER ÉN AV SPISSINGENE  
FOR HOVEDTEMA 2017 - TRENDEN SKAL SNUS.

- Godt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere har bidratt til å sikre  
et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Nå ser vi at samarbeidet  
er under press. Det er bekymringsfullt, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i Ptil.

Mye sikkerhet i godt samarbeid

TOPARTSSAMARBEIDET  foregår på 
bedriftsnivå, mellom arbeidsgiver  
og arbeidstaker. Funksjoner som 
arbeidsmiljøutvalg, verneombud  
og tillitsvalgte er sentrale i toparts- 
samarbeidet. 

TREPARTSSAMARBEIDET er beteg- 
nelsen på samarbeidet mellom myn-
digheter, arbeidstakerorganisasjoner  
og arbeidsgiverorganisasjoner.  
I petroleumsvirksomheten er det 
etablert flere faste fora hvor partene 
møtes til samarbeid – Sikkerhets- 
forum, Regelverksforum og Sam- 
arbeid for sikkerhet er de viktigste.
   - Det er vårt inntrykk at treparts- 
 

arenaene fungerer godt. Der  
belyses viktige saker, og det er  
gode diskusjoner mellom partene, 
sier tilsynsdirektør Ingvill H. 
   - Derfor er vi nå spesielt opptatt  
av topartssamarbeidet, særlig at 
selskapsledelsen legger til rette  
for reell medvirkning fra arbeids- 
takerne, sier hun.

TOPARTS OG 
TREPARTS
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BAKGRUNN:
Det er økt press på partssamarbeidet i 
petroleumsnæringen, særlig samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakere  
i hvert enkelt selskap, topartssam- 
arbeidet. Partssamarbeidet er sentralt  
i sikkerhetsarbeidet. Konsekvensene av 
svekket samarbeid kan blant annet bli 
at ledelsen i selskapene får dårligere 
underlag for viktige beslutninger, og at 
viktige veivalg er dårlig forankret blant 
arbeidstakerne. 

REGELVERKETS KRAV
Den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i 
saker som har betydning for arbeidsmiljøet og  
sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og  
i medhold av arbeidsmiljøloven og denne for- 
skriften. Slik medvirkning skal ivaretas i de  
ulike fasene av virksomheten.
 (Rammeforskriften § 13 Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning)

Hel ved i regelverket 

Etter omorganiseringen i 1985, 
ble OD eier av en rekke forskrifter 
som var utviklet av andre etater. 
Disse var utarbeidet med en an-
nen tilnærming enn den OD la til 
grunn, og hadde dessuten over-
lappende og motstridende krav. 
     Et omfattende regelverksarbeid 
resulterte i 14 forskrifter inndelt i 
faglige temaer som var relevante 
for virksomheten. Forskriftene 
trådte i kraft i 1992.
     Etter hvert viste det seg at 
denne forskriftsstrukturen ikke var 
optimal i lys av den økende opp-
merksomheten mot selskapenes 
egen evne til sikkerhetsmessig 
styring av virksomheten.
     I 2002 ble nok en regelverks-
reform sluttført, der inndelingen 
reflekterte hovedfunksjonene i 
selskapenes virksomhet. Med  
mindre endringer er denne 
strukturen videreført i dagens 
regelverk. 

Milepæler for  
SIKKERHETEN

Foto: Aker BP
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- Standardisering har to aspekter. Det  
ene er selskapenes bruk av standarder. 
Det andre er standardiseringen, altså 
næringens arbeid med å utvikle, ved-
likeholde og videreutvikle nasjonale og 
internasjonale standarder. På begge  
disse områdene observerer vi noen  
negative tendenser, sier Ptils direktør  
for juss og rammevilkår, Sigve Knudsen. 

ØKNING  Når det gjelder bruk av stand-
arder, ser vi at omfanget av selskaps- 
interne spesifikasjoner har økt betydelig, 
på bekostning av nasjonale og inter- 
nasjonale standarder.
   - Ptil uttalte for to år siden at vi tror det 
er mulig å oppnå både effektivisering og 
bedret sikkerhet gjennom dokumentasjon 
og bruk av standarder, påpeker Knudsen.
   - Dokumentasjonsprosjektet til Ptil ga  
oss mye ny og nyttig informasjon. Blant  
annet intervjuet vi en rekke selskaper  
som tydelig uttrykte at de ser betydelig 
potensial for å få til bedre bruk av  
standarder.
   - Industrien har satt i gang mange  

viktige prosjekter for nettopp å øke 
bruken av nasjonale og internasjonale 
standarder. Men vårt inntrykk, etter å ha 
snakket med medarbeidere i selskapene, 
er at bevisstheten omkring standarder 
kanskje ikke er godt nok forankret hos 
ledelsen, påpeker Knudsen.   

DREINING - Når det gjelder utvikling av 
standarder, ser vi en tendens til at det  
legges stor vekt på kostnadseffektivitet.  
Vi er bekymret for at dette kan gå ut  
over faglig innhold og nivå, sier han.
   - Vi ser også at det er en dreining mot 
standardarder med større grad av funk-
sjonskrav, på bekostning av spesifikasjons- 
krav. Dette er en mulig trussel mot dagens 
reguleringsregime, der forskriftene viser  
til gode standarder. 
   - Det vil alltid være behov for spesifi-
kasjoner, og dersom man nå fjerner for 
mange av disse fra standardene, kan det 
resultere i at detaljkravene enten flyttes 
opp i forskriftene eller ned i bedriftenes 
egne spesifikasjoner. Dette er en utvikling 
vi ikke ønsker, fastslår Knudsen. 

ENIGHET Gjennom trepartssamarbeidet 
er det utviklet et reguleringsregime med 
forskrifter og veiledninger, som igjen viser 
til nasjonale og internasjonale standarder. 
Utviklingen har gått over mange år, men 
det har alltid vært enighet blant partene  
i næringen om at hensiktsmessige og opp- 
daterte standarder er en svært viktig 
forutsetning for at reguleringsregimet  
skal fungere.  

GEVINSTER - Det er viktig at selskapene 
prioriterer å bruke ressurser på stand-
ardisering, slik at næringen kan hente ut 
de gevinstene som ligger i å bruke og ha 
tilgang til hensiktsmessige og oppdaterte 
standarder. Dette fremmer kostnadseffek-
tive og sikkerhetsmessig robuste løsninger, 
ny teknologi og gode prosesser, mener 
Knudsen. 
   - Økt bruk bidrar til å synliggjøre  
behovet for utvikling av standardene.  
Og økt oppmerksomhet mot standarder 
og standardisering vil forhåpentligvis 
bidra til at næringen prioriterer arbeidet 
framover. 

STANDARDISERING ER ÉN AV SPISSINGENE  
FOR HOVEDTEMA 2017 - TRENDEN SKAL SNUS.

Gode industristandarder er en viktig del av reguleringsregimet for  
norsk petroleumsvirksomhet. I 2017 styrker Ptil innsatsen på området.

Slår ring om standardisering

Bestemmelsene i regelverket for petroleums-
virksomheten til havs og på land er hoved-
sakelig formulert som funksjonskrav, som  
stiller krav til de ulike sidene, egenskapene  
eller kvalitetene som et produkt, en prosess 
eller en tjeneste skal ha. 

Funksjonskravene angir hvilket sikkerhetsnivå 
som skal oppnås, men ikke hvordan det skal 
nås. Dermed må den enkelte aktøren fast- 
legge hvordan virksomheten konkret skal  
møte myndighetskravene.
     I veiledningen til de enkelte forskrifts- 
kravene gis det anbefalte løsninger om en 
måte å oppfylle forskriftenes krav på, vanlig-
vis i form av anerkjente normer; for eksempel 
industristandarder. 

DELTAR - Gjennom regelverket er Ptil en 
storbruker av standarder. Vi håndhever et 
regelverk som per i dag refererer til rundt 

160 ulike industristandarder, opplyser Svein 
Anders Eriksson, standardiseringskoordinator 
i Ptil.
     Standardisering er med andre ord en  
viktig oppgave for Ptil, og tilsynets fag- 
eksperter deltar i standardiseringsarbeid  
nasjonalt, regionalt og internasjonalt.
   - Vårt ansvar som tilsynsmyndighet er å 
bidra til at næringen har tilgang til relevante 
standarder på petroleumsområdet. Disse  
skal oppfylle behovet for detaljerte spesifi-
kasjoner, slik at brukerne av regelverket kan 
etterleve funksjonskravene, under- 
streker Eriksson.

STORBRUKER av 
STANDARDER
Regelverket for petroleumsvirk-
somheten refererer i dag til cirka  
160 ulike industristandarder.
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BAKGRUNN:
Regelverket i norsk petroleumsvirksomhet er 
i hovedsak utformet med funksjonskrav som 
viser hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås. 
Mange av kravene suppleres med henvisninger 
til industristandarder og normer.
     Petroleumsnæringen har lenge vært langt 
framme når det gjelder standardisering og 
bruk av standarder. Nå observerer Ptil en  
utvikling som kan true normgrunnlaget som  
det funksjonelle regelverket er tuftet på.
 

STANDARDISERING
Det er først og fremst industrien selv som utvikler 
industristandardene som det vises til i regelverket.  
Robustheten til hver enkelt industristandard 
avhenger av at selskapene går sammen om å finne  
de beste løsningene. Det er ressursbesparende,  
samtidig som industriens ansvar synliggjøres.  
Myndighetene følger arbeidet nøye, og er blant annet 
observatør i en rekke standardiseringskomiteer.  
Ptil vurderer også egnetheten av standardene i 
forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd.

Tre parter 

Trepartssamarbeidet har alltid 
vært en pilar i ODs og senere 
Ptils myndighetsutøvelse, og  
er en forutsetning for dagens  
tilsynsregime.
     Samarbeidet ble formalisert  
i 2001, da Sikkerhetsforum ble 
etablert. Forumet initierer,  
drøfter og følger opp aktuelle  
sikkerhets-, beredskaps- og  
arbeidsmiljøspørsmål i et tre- 
partsperspektiv, og ledes av Ptil.
     Storulykkes- og arbeidsmiljø-
risiko og partssamarbeid står 
på Sikkerhetsforums agenda 
sammen med andre forhold som 
har betydning for sikkerhet og 
arbeidsmiljø.
     En annen viktig arena for 
trepartssamarbeid er Regelverks-
forum, som er et forum for infor-
masjon, diskusjon, rådgivning 
og tilbakemelding om arbeidet 
med utvikling og vedlikehold av 
regelverket.

Milepæler for  
SIKKERHETEN

Foto: Shutterstock



T e k s t :  Ø Y V I N D  M I D T T U N

1 8

I løpet av det siste året har Ptil registrert et 
høyt antall alvorlige hendelser og svekkede 
HMS-resultater i petroleumsvirksomheten. 
   - På bakgrunn av tendensen vi ser, vil  
vi nå legge vekt på at næringen sikrer 
tilstrekkelig robusthet i tekniske anlegg, org-
anisatoriske forhold og operative løsninger. 
Dette for å kunne håndtere endrede forut-
setninger og tilløp til hendelser, sier Carlsen. 
   - Vi ønsker at aktørene snur den negative 
utviklingen, slik at endringene ikke går på 
bekostning av nivået for helse, miljø og sik-
kerhet – men tvert imot bidrar til å heve det. 

DET UKJENTE - Vår industri har investert 
enorme beløp i tekniske anlegg, og vil inve-
stere store beløp i tekniske anlegg fram-
over, sier fagdirektøren – og fortsetter:
   - Da er det veldig viktig at man stiller 
noen spørsmål: Har de tekniske anleggene 
nødvendig robusthet, og er man flink nok 
til å tenke robusthet i videreutviklingen av 
petroleumsvirksomheten, på sokkel og land?
   - De organisatoriske forholdene er en  
annen side av dette. Selskapene må bygge 
inn tilstrekkelig robusthet i organiseringen 
av arbeidet og sørge for robuste operative 
løsninger, understreker Carlsen. 
   - Og ikke minst må de sørge for tilstrek-
kelig robusthet når de utvikler sine operative 
løsninger. 
 
KREVER LANGSIKTIGHET  Robusthet  
kommer ikke av seg selv, det er noe sel- 
skapene må jobbe med helt fra de tildeles 
en utvinningstillatelse.
   - Allerede når rettighetshaverne be- 
gynner å planlegge utviklingen av et felt, 
setter de nivået for hvor robust det skal bli. 
Det er med andre ord viktig å håndtere 
spørsmålet om robusthet i den aller første 

fasen, og samtidig jobbe kontinuerlig  
med robusthet i driftsfasen, påpeker fag-
direktøren.
   - Mange av feltene på norsk sokkel er 
i senfase. Vi ser at robusthet er spesielt 
utfordrende når innretninger og felt går 
mot slutten av levetiden. Det er også viktig 
å utvikle robuste løsninger for fjerning av 
innretninger og plugging av brønner. 

DET STORE SPØRSMÅLET  De siste årene 
har næringen gjennomført store  
endringer. Mye av effektiviseringen og 
mange av reduksjonene har vært nødven-
dige, men det store spørsmålet er om sel- 
skapene har sørget for å ha nok robusthet 
igjen når endringene er gjennomført.
   - Fram til nå har de hatt noe å gå på. 
Men har de fortsatt det - etter kuttene?  
Har de marginer for å takle det uforutsette? 
Og har de beholdt nødvendig kompetanse 
for å identifisere og håndtere risiko, spør 
Carlsen. 
   - Dette er problemstillinger vi for tiden 
jobber mye med i Ptil, påpeker han. 

RAMMEBETINGELSER  De siste par årene 
har industrien jobbet iherdig for å utvikle 
nye rammebetingelser, og mange  
nye kontrakter er inngått. 
   - Nettopp i kontraktarbeidet ligger 
mange av forutsetningene for robusthet, 
både for tekniske løsninger og organisering 
av arbeidet mellom kontraktspartene.
   - Vi tror det er potensial for å få robust-
hetsaspektet bedre fram i kontraktene. 
Derfor er det er viktig å sørge for at de  
som jobber med disse, har kunnskap om hva 
robusthet egentlig handler om – både når 
det gjelder tekniske og operative forhold. 
 

ENDRINGER  Ptil skal følge opp  
aktørenes håndtering av konsekvenser  
ved endring, og deres arbeid med å  
bedre robustheten.       
   - Det vil vi gjøre gjennom verifikasjoner, 
tilsyn og prosjekter, sier Carlsen.
   - Vi vil ha mer kunnskap om hvilke en-
dringer som kan føre til redusert robusthet 
og svekke resultatene innen sikkerhet og 
arbeidsmiljø - og på den måten vurdere 
hvordan aktørene iverksetter nødvendige 
tiltak.
   - Målet er å sikre at selskapene selv  
identifiserer negativ utvikling og velger  
løsninger som gir tilstrekkelig robusthet. 
Virksomheten må organiseres på en måte 
som reduserer risiko både på kort og  
lang sikt. 
   - I tillegg vil Ptil utvikle metoder for å  
vurdere langsiktige effekter av arbeidet 
med robuste løsninger, både næringens  
og våre egne. 
   - Kunnskapsdeling mellom aktørene er 
svært viktig i dette arbeidet. Aktiv bruk  
av etablerte samhandlingsfora er en  
forutsetning.

OVERORDNET OG KONKRET  - Ptils tilsyn  
vil først og fremst rettes mot det over- 
ordnete perspektivet; hvordan systemer 
og styring ivaretar robustheten, påpeker 
Carlsen. 
   - Men parallelt vil vi gjennomføre tilsyn  
i den spisse enden av aktiviteten. Da vil  
vi blant annet se på hvordan selskapene 
konkret har sørget for å bygge inn robust- 
het i tekniske anlegg, og hvordan organi-
sasjonen er satt opp for å håndtere robust 
planlegging.

ROBUSTHET ER ÉN AV SPISSINGENE  
FOR HOVEDTEMA 2017 - TRENDEN SKAL SNUS.

- Å ha tilstrekkelig robusthet - noe å gå på - er en forutsetning for forsvarlig virksomhet.  
Det er også en forutsetning for kontinuerlig forbedring, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil. 

Marginene på rett side
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BAKGRUNN:
Næringen gjennomfører store endringer  
for å kutte kostnader og effektivisere. Ptil  
er bekymret for at næringens optimalisering  
i økende grad reduserer marginer knyttet  
til tekniske anlegg, operative systemer og  
organisasjoner. Konsekvensene av dette  
kan være svekket robusthet.

HVA ER ROBUSTHET?
•   Robusthet i vår sammenheng kjennetegner et system eller en  
•   organisasjon som opererer pålitelig også under pressede betingelser.
•   Med robuste løsninger menes at man skal sørge for å ha sikkerhets- 
•   marginer for å ivareta endrede forutsetninger og usikkerhet, noe å gå  
•   på som gjør virksomheten i stand til å mestre uforutsette hendelser.
•   Robuste løsninger bidrar til at farlige forhold identifiseres og  
•   håndteres effektivt, og at man har tilstrekkelig med tid og ressurser 
•   til å bringe en farlig situasjon under kontroll.
•   Krav til robuste løsninger gjelder for teknologi, kapasitet,  
 •  kompetanse, organisering og styring i alle faser av virksomheten. 

RNNP 

Sammenslåing av selskaper og 
utskilling av ikke-kjernevirk-
somhet (outsourcing) preget 
1990-årene. Det ble skapt  
usikkerhet om dette hadde en 
negativ virkning på sikkerheten.
     Fram mot 2000 utviklet Ptil 
i samarbeid med partene et 
måleverktøy som kunne fastslå 
om risikoen beveget seg opp 
eller ned. Systemet behandler 
data om en lang rekke risikotyper 
og behandler disse i en avansert 
regnemodell.
     RNNP gjorde slutt på lange 
drøftinger blant partene om 
hvordan risikoen utviklet seg,  
slik at kreftene kunne settes inn 
der behovet er størst.
     Den årlige RNNP-rapporten 
er blitt en viktig del av grunn-
laget for planlegging av tilsynet. 
Selskapene har også nytte av  
rapporten i planleggingen av  
sine risikoreduserende tiltak. 

En ny etat
 
Sent i 2002 bestemmer Regje-
ringen at det skal opprettes  
en ny etat som skal videreføre  
ODs rolle innenfor sikkerhet og  
arbeidsmiljø. Etaten får navnet 
Petroleumstilsynet (Ptil) og start-
er virksomheten 1. januar 2004.
     Opprettelsen av Ptil førte  
ikke til umiddelbare endringer  
i myndighetsutøvelsen, som  
videreføres og videreutvikles  
i tråd med hovedprinsippene  
som var etablert tidligere.
     Samtidig med opprettelsen 
fikk Ptil også myndighetsansvar 
for åtte landanlegg i petroleums-
virksomheten. 

Milepæler for  
SIKKERHETEN
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                  En skal ikke undervurdere magefølelsen. 
Det er ikke behov for å oversette en bekymring  
med sannsynligheter og konsekvenser.
  Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Ptil

      Sikkerheten er et personlig følt ansvar. 
Et ansvar som krever stor ydmykhet, et  
ansvar vi aldri legger fra oss når vi går 
hjem fra jobben – i den grad vi i det hele 
tatt går hjem fra jobben.

       Vi har gjort veldig mye riktig gjennom lang 
tid. Men tallene fra det siste tiden forteller også en 
annen historie. Det siste året har vi sett en økning i 
antall hendelser – mer enn svake signaler; en tydelig 
økning i alvorlige hendelser. Dette er en utvikling vi 
tar på aller, aller største alvor. Hendelsene krever at 
vi stopper opp og spør oss selv hva som skjer. Selv 
om vi ikke nå har alle svarene om årsaker og sam-
menhenger, har vi i Statoil funnet det nødvendig å 
iverksette tiltak som skal gjøre at vi kommer tilbake  
i en positiv utvikling og bidrar til at trenden snus. 
  Eldar Sætre, konsernsjef Statoil 

SAGT OM  
SIKKERHET

     Fokuset vårt er veldig, veldig enkelt, og vi 
sier det enkelt: Det er bare én ting som er rik-
tig viktig, og det er at alle våre ansatte, alle 
våre kontraktører, kan gå hjem like hele, like 
trygge og like sikre som da de kom på jobb. 
Kan de ikke det, spiller resten liten rolle. 
  Karl Johnny Hersvik, adm. dir. Aker BP

       Det er akkurat da, når du er aller 
mest tilfreds, at alarmen bør ringe. For 
da tar du sannsynligvis feil. 
       Som ledere må vi anerkjenne at det 
ikke er tilstrekkelig å bare følge lover og 
regler. Sikkerhet handler ikke om å  
redusere skader, men om å redusere risiko.
       Den aller viktigste faktoren i et arbeidsmiljø,  
er det synlige lederskapet.
       Har du noen gang belønna en ansatt som tok  
initiativ for å levere på tid? Det har jeg! Hva om  
du visste at vedkommende hadde brutt reglene  
for å komme dit?
  Ann-Christin Andersen, direktør FMC Technologies

     Jeg har vært med på en reise i ExxonMobil  
i 34 år. Det er ikke første gang jeg har vært  
med på en utfordring der vi må snu trenden. 
Men at Ptil tar grep om dette nå og utfordrer  
oss som industri, er helt riktig. 
  Morten Mauritzen, adm. dir. Esso Norge

       Noen signaler i dag bekymrer veldig 
med hensyn til valg av sikkerhetsledelse. 
Jeg hører at gamle ting som nullfilosofi, 
fraværsskadefokus, isfjellteori og ad-

ferdsbasert sikkerhet blir holdt fram som gode 
måter å jobbe på. I de faglige HMS-miljøene blir 
slike ting nesten regna som farlige måter å jobbe 
på, en måte å lage storulykker på. Så jeg blir 
bekymret av å høre at slike løsninger løftes  
opp som gode lederstrategier. 
  Roy Erling Furre, 2. nestleder Safe

Sitatene er hentet fra Ptils Topplederkonferanse, som ble arrangert 29. november 2016.  
Det var samme dag som vi lanserte det nye Hovedtemaet for 2017 – Trenden skal snus.
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SAGT OM  
SIKKERHET

       I 2017 har vi også en markering av 50 år. Det er  
da 50 år siden vi fikk sikkerhetsforskriften, som ble  

utarbeidet av oljerådet i Industridepartementet. Vi som industri  
skal selvfølgelig benytte anledningen som 2017 gir oss når vi  
reflekterer over at vi skal snu trenden og se på hvordan vi  
adresserer HMS og sikkerhetsarbeidet de neste 50 årene.
  Tor Arnesen, adm. dir. Norske Shell,  
  styreleder i Norsk olje og gass fra 2013 til 2016 

      Vi ser en gryende motløshet hos våre kolleger og  
operative ledere fordi de ikke blir lyttet til. Dere skal vite 
at alle er klare til å bidra, men opplever at toppledelsen 
ikke lenger tar hensyn til gode forslag som blir fremmet. 
Det bekymrer oss veldig.
      Vi er bekymra for at myndighetene i for stor grad har 
overlatt handlingsrommet som ligger i regelverket til 
selskapenes tolking. 
      Vi ønsker oss et tilsyn som ikke er redd for å bruke 
virkemidlene de har fått i rollen som vaktbikkje, og som 
ikke er redd for å trekke i bremsene, heller én gang for 
mye enn én gang for lite. 
  Peter Alexander Hansen, KHVO norsk sokkel, Statoil

       Vi ønsker en ledelse som forstår at snevre analyser om  
bemanning i form av hodetelling må erstattes av en bredere 
vurdering av hva som kjennetegner kompleksiteten ved å 
drive sikkert og effektivt hver eneste dag, i hele industriens 
levetid. Det er dere som har ansvaret, og vi er klare til å bidra.
       Vi ønsker en ledelse som ikke bare spør om hva vi kan 
gjøre for dere, men hva dere kan gjøre for oss, for samfunnet 
og for selskapene. Vi ønsker en ledelse som ikke bare tenker, 
ønsker og vil, men som også handler langsiktig.
  Sigbjørn Lundal, KHVO Schlumberger

      Vi er urolige for at de endringene som gjøres, skal få  
konsekvenser på sikt. Effekten av valg vi gjør nå, ser vi  
kanskje først om noen år. Vi er ikke villige til å vente og se.
  Ingvill H. Foss, tilsynsdirektør Ptil

Er trenden snudd? 

Måleverktøyet RNNP og  
tidligere statistikk over ulykker 
og hendelser viste en klar 
bedring av sikkerheten helt  
fra starten av virksomheten og 
fram til de siste årene.
     Mindre svingninger i tallene  
er naturlig, men det synes å  
tegne seg et bilde av at risiko- 
utviklingen nå peker i feil retning.
     Ptil ønsker ikke å avvente at  
en slik utvikling skal slå ut i en 
storulykke, og har derfor lansert 
begrepet Trenden skal snus 
som Hovedtema for vårt tilsyn i 
2017. Utviklingen skal snus i riktig  
retning – med Ptil som pådriver 
og næringen som utøver.

Milepæler for  
SIKKERHETEN

Foto: Arne Reidar Mortensen/Statoil
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«Står sikkerheten ved et veiskille? Ptil har stilt 
spørsmålet gjennom hele 2016, og ser at det har 
bidratt til engasjement, refleksjon og diskusjon.  
Nå er det tid for handling. Trenden skal snus.» 
 
NORSK SIKKERHETSHISTORIE SKRIVES HVER DAG!

2 2

Foto: Morten Berentsen
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Éi av dei viktigaste oppgåvene til Ptil, er å prioritera.  
Kor er risikoen størst?  Kor må innsatsen rettast?  

Kva er det viktigaste av det viktige?
Gjennom ordninga med hovudprioriteringar har vi i fleire år sett  

søkelys på sentrale utfordringar i petroleumsnæringa. Arbeidet har  
bidrege til mange tiltak og forbetra sikkerheit på ei rekke område.  

No går vi frå fleire hovudprioriteringar til eitt årleg tema som skal spegla  
den mest presserande utfordringa næringa må jobba med. I 2017 er temaet  

Trenden skal snus. 

I samband med denne overgangen fasar Ptil ut dei fire  
prioriteringane frå 2016. På sidene 23 til 36 kan du lesa  
om kva resultat dei har gitt og korleis arbeidet no skal  

vidareførast – av oss og næringa elles. 
 
 

STATUS OG 
SIGNALER 
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Mot slutten av levetiden, når felt og innretninger nærmer seg  
nedstenging, kan det være utfordrende å opprettholde sikker 
drift. Ptil har i en årrekke rettet særlig oppmerksomhet mot  
selskapenes arbeid med aldring og levetidsforlengelse. 
      I 2015 ble hovedprioriteringen Sikker senfase lansert.  
Målet har vært å bidra til at felt, innretninger og anlegg  
i senfase drives forsvarlig og i tråd med regelverket.
   - Målet var å bidra til økt kunnskap om sikkerhet i senfase,  
klargjøre grenser for forsvarlig virksomhet og bevisstgjøre  
aktørene på deres ansvar. Vi ønsket også å påvirke aktørene  
til å utvikle sikre og robuste driftsmodeller for senfase, sier  
Sigvart Zachariassen, som sammen med Eivind Jåsund har  
ledet Ptils arbeid med hovedprioriteringen. 

Aldri for tidlig
 for SENFASE

Det er ingen grunn til å tenke kortsiktig. Før eller  
senere havner alle innretninger og felt i senfase. 

SIKKER SENFASE har vært én av fire hovedprioriteringer for Ptil i 2016.  
Når vi i 2017 konsentrerer oss om ett Hovedtema, Trenden skal snus,  

fases hovedprioriteringene ut. 
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Blant de viktigste temaene i 2015 og 2016 var:
•  Planlegging og styring på feltnivå for å  
•  møte utfordringer i senfase
•  Selskapenes styring av vedlikehold
•  Bore- og brønnaktivitet
•  Planlegging, prioritering og gjennomføring  
•  av modifikasjoner 

ULIKE FAKTORER AVGJØR  Senfase kan ikke  
tidfestes til en bestemt alder for en innretning eller  
et felt, men vil avhenge av en rekke faktorer knyttet  
til reservoarforhold og utbyggingsløsning.
   - Det betyr at selskapene må tenke på og plan- 
legge for senfase så tidlig som mulig. Viktige  
premisser for forsvarlig drift i senfase legges  
allerede i utbyggingsfasen, fastslår Zachariassen. 

 P T I L   2 0 1 5 - 2 0 1 6

Selskapene må tenke på senfase så 
tidlig som mulig og utvikle sikre og 
robuste driftsmodeller, mener Sigvart 
Zachariassen (øverst) og Eivind Jåsund 
(Foto: Gunlaug Leirvik).

æ
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SIGNALER:  - Ptil fortsetter arbeidet med sikkerhet  
i senfase. Erfaringer fra hovedprioriteringen tas  
nå inn i tilsynsaktiviteter og annen oppfølging av  
næringen, og myndighetene har klare forventninger  
til innsatsen.
   - Hvert enkelt selskap må sørge for at utfordringer 
knyttet til senfase ikke kommer i konflikt med forsvarlig  
virksomhet, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i Ptil. 
   - Det er ikke aktuelt å gå på akkord med sikker drift. 
Kravene til sikkerhet er de samme i alle faser av  
virksomheten, understreker hun - og oppfordrer 
selskapene til å tenke langsiktig:
   - Det er viktig å sørge for at virksomheten er  
robust, også i senfase. God planlegging er viktig. 
Selskapene må unngå at tiltak som gir kortsiktige 
gevinster i dag, har negative konsekvenser på 
lang sikt. 
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ALDER  Naturlig nok ønsker selskapene å drive 
innretninger og felt så lenge det er lønnsomt. 
Samtidig forbereder de seg ikke godt nok på 
senfase, for eksempel når det gjelder kompetanse 
og kapasitet.
     Eldre utstyr og systemer kan innebære at 
sikkerhetsstyringen er mer operasjonell. Det vil si 
at man har mindre automatikk for aksjoner som 
skal hindre at en hendelse oppstår og for at den 
eskalerer.
   - For gårsdagens barriereløsninger er det  
ekstra viktig at den tekniske tilstanden er god og 
at personellet har kompetanse og forståelse for 
innretningens systemer og utstyr. Dette kan være 
en utfordring når det gjelder generasjonsskifte 
og taus kunnskap, sier Jåsund, og understreker 
at langsiktig kompetanseplanlegging er særlig 
viktig. 

ARBEIDSMILJØ  For teknisk arbeidsmiljø er 
hovedtrenden at standarden er synkende  
gjennom et livsløp.
   - I forbindelse med levetidsutvidelse gjennom-
føres ofte modifikasjoner og oppgraderinger  
som direkte eller indirekte gir bedring av  
arbeidsmiljøet på enkeltområder, men vi ser  

at forslag til tekniske forbedringer på arbeids-
miljøområdet har vanskelig for å få gjennom- 
slag i senfase dersom det ikke samtidig gir  
effektivitetsgevinster, påpeker Zachariassen. 

HENDELSER  Et naturlig spørsmål er om sen- 
fasebetingelser gir økt risiko for uønskede  
hendelser. Så langt har ikke Ptil et entydig  
svar på dette.
   - Vi ser ikke noen trend her, men enkelte  
hendelser de siste årene kan knyttes til senfase, 
som mangelfullt vedlikehold og mangelfull for-
ståelse for samspillet mellom gamle og nye  
systemer og utstyr, sier Jåsund.
   - Blanding av nytt og gammelt utstyr og  
systemer er ofte utfordrende. Som følge av 
mange modifikasjoner og endringer, er det  
fare for at man mister oversikt og forståelse  
for sikkerhetsbarrierenes funksjon og hvordan  
de henger sammen. 
   - Selskapene er opptatt av at innretnings- 
spesifikk kompetanse og en robust organisasjon 
kan være nøkkelen til sikker drift i senfase.  
Imidlertid er de ikke alltid bevisste på at det 
kreves langtidsplanlegging for å oppnå dette, 
påpeker han.  

2
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- Ledelse og ledelsens ansvar for å redusere risiko, er et 
sentralt tema for oss - og griper inn i vårt tilsyn på svært 
mange måter, sier Bjørn Andreas Hanson. Han var prosjekt-
leder for Ptils hovedprioritering Ledelsesansvar fram til den 
ble avsluttet i sin form ved utgangen av 2016. 

STORULYKKESRISIKO  Ledelsens rolle har hatt tilsynets 
oppmerksomhet i mange år, og har vært blant våre  
hovedprioriteringer siden 2007. Innfallsvinkelen til  
arbeidet har variert noe, og var lenge rettet spesielt  
mot ledelsens ansvar for reduksjon av storulykkerisiko.
   - Utgangspunktet for koblingen var det faktum at ledelse 
ofte dukker opp som en kritisk, bakenforliggende årsak  
ved ulykker og uønskede hendelser. Et godt dokumentert 
eksempel på dette er Texas City-katastrofen i 2005,  
forteller Hanson.
     I alt 15 mennesker ble drept og nær 200 skadet da  
det brøt ut brann på BPs raffineri i USA. Den offentlige 
granskingen av katastrofen rettet skarp kritikk mot  
ledelsen i selskapet. 
   - Granskingen viste at ledelse på ulike nivåer i BP  

hadde mottatt mye informasjon om negative forhold på 
anlegget. I sum kunne informasjon bidratt til å avverge 
ulykken. Gjennomgangen viste imidlertid at ledelsen ikke 
forsto at informasjonen også hadde sammenheng med 
storulykkesrisikoen på anlegget. De reagerte derfor ikke 
tilstrekkelig på opplysningene de fikk, sier Hanson.

SÆRSKILT ANSVAR - Mangelfull ledelse har også vært  
en gjenganger i våre tilsyn og granskingsrapporter fra 
norsk petroleumsvirksomhet, sier Hanson - og minner om  
at det de siste årene har vært flere hendelser som kunne 
utløst en storulykke.
   - Gjennom hovedprioriteringen har vi utfordret ledelsen 
og arbeidet deres med å redusere storulykkesrisiko på  
ulike måter. Eksempelvis tok tilsynet med virksomhets- 
styring utgangspunkt i betydningen storulykkesrisiko har  
for strategiske valg. Her var risikoeierskap, informasjon,  
mål og effekt knyttet til storulykkesrisikoaspekt ledelsen 
skulle belyse. Andre oppgaver har sett på rammebeting- 
elser og ledelsens håndtering av endringer. I tillegg er  
det gjennomført studier, seminarer og fagdager, som  

I ti år har Ptil fulgt ekstra nøye med på hvordan ledelsen i selskapene  
arbeider for å redusere storulykke- og arbeidsmiljørisiko. Innsatsen fortsetter,  

selv om området opphører som én av våre hovedprioriteringer. 

LEDELSE  
forplikter

LEDELSESANSVAR har vært én av fire hovedprioriteringer for Ptil i 2016.  
Når vi i 2017 konsentrerer oss om ett Hovedtema, Trenden skal snus,  

fases hovedprioriteringene ut. 
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også har bidratt til å øke selskapenes bevissthet om  
ledelsens rolle for forsvarlig virksomhet.  

LEDELSE I ENDRING  Hovedprioriteringen Ledelse og  
storulykkerisiko ble i 2015 endret til Ledelsesansvar.  
I den forbindelse ble ledelsens ansvar for å redusere  
både storulykkerisiko og arbeidsmiljørisiko adressert.
     Siden 2015 var også oppfølging av næringens arbeid 
med effektivisering og kostnadsreduksjoner en viktig del  
av Ptils arbeid med denne hovedprioriteringen. 
     Målet var, og er fremdeles, å bidra til at næringen 
klarer å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for 
helse, miljø og sikkerhet under endrede rammebetingelser. 

BEVISSTGJØRING   - Ansvarliggjøring av ledelse er et  
område der vi aldri kan si at målet er nådd, sier Hanson,  
og understreker at Ptils arbeid med tematikken vil fortsette.
   - Det krever kontinuerlig, aktiv innsats å opprettholde og 
videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå og en god HMS-kultur  
i petroleumsvirksomheten. 
   - Ingen skal ha ansvar for å drive en virksomhet uten 
tilstrekkelig forståelse av risikobildet, presiserer han.
   - Ledelse er å sørge for at kravene til sikkerhet er  
forstått, og at de etterleves i hele organisasjonen.  
Her og nå, hver eneste dag. 

Les mer om Ptils arbeid med ledelsesoppfølging på side 10.
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LEDELSE I MANGE BANER
I løpet av ti år med Ledelse som hovedprioritering,  
har Ptil sett på ledelsens rolle fra flere innfallsvinkler: 
•   Hvordan ledelsens beslutninger og initiativer  
•   definerer rammebetingelser som har betydning  
•   for å redusere storulykkesrisiko
•   Klarhet i ansvarsfordeling med hensyn til  
•   å forebygge storulykkesrisiko
•   Selskapenes egen oppfølging
•   Kapasitet og kompetanse
•   Arbeidstakermedvirkning
•   Endringsprosesser 
•   Kontinuerlig forbedring
•   Læring og effekt

- Ledelse er å sørge for at kravene til 
sikkerhet er forstått, og at de etterleves 
i hele organisasjonen. Her og nå, hver 
eneste dag, sier Bjørn Andreas Hanson. 
(Foto: Gunlaug Leirvik)
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Då Ptil i 2014 lanserte Nord som ny hovudprioritering, var næringa på full fart 
nordover. Delelinjeavtala om havgrensa mellom Noreg og Russland var under-
teikna, Stortinget hadde vedteke opning av Barentshavet søraust for petrol-
eumsverksemd og 23. konsesjonsrunde med nytt Barentshav-areal var utlyst. 
   - Interessa for oljeleiting i nord var stor. Samtidig såg vi at selskapa var på 
veg inn i område som kunne innebera nye og meir utfordrande forhold enn dei 
hadde handtert tidlegare, seier Ptil sin fagekspert på Barentshavet, Sigurd 
Robert Jacobsen.
   - I nord møter selskapa utfordringar knytta til teknologiske og operasjonelle 
løysingar, beredskap, logistikk, personleg utstyr og klede, geografi og tilgang 
til eigna riggar og utstyr. Desse blir forsterka etter kvart som aktiviteten går 
føre seg lenger frå land og med meir heilårsverksemd, seier han. 

Ptil si hovudprioritering Nord har bidratt til meir kunnskap 
og merksemd om utfordringane lengst nord på sokkelen.  

No må lærdomen setjast ut i praksis.

Fast grep  
om NORD

NORD har vært én av fire hovedprioriteringer for Ptil i 2016.  
Når vi i 2017 konsentrer oss om ett Hovedtema, Trenden skal snus,  

fases hovedprioriteringene ut. 
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- Vi ser at arbeidet med hovud- 
prioriteringa Nord har vore viktig 
og hatt god effekt. Ptil si merksemd 
vil halda fram, både gjennom eigne 
prosjekt og ved oppfølging av 
næringa sine aktivitetar, seier  
Sigurd Robert Jacobsen.  
(Foto: Gunlaug Leirvik).

æ

SAMARBEID  Målet med hovudprioriteringa Nord har vore å bidra til at 
petroleumsverksemd i nordlege farvatn på norsk sokkel skjer forsvarleg 
og ivaretek sikkerheita for menneske, miljø og økonomiske verdiar.
   - For å møta dette kravet må selskapa ha naudsynt oversikt og  
kontroll over dei viktigaste bidragsytarane til risiko for storulukker,  
skader på ytre miljø, og arbeidsbetinga sjukdom og skade. Dei må  
arbeida nøye med kunnskapsinnhenting og læring, og dei må utvikla  
og videreutvikla robuste tekniske og operasjonelle løysinger. 
   - Og ikkje minst; dei må samarbeida, seier Jacobsen.
   - Kunnskapsdeling og samarbeid mellom aktørane, både nasjonalt  
og internasjonalt, er avgjerande for forsvarlege operasjonar i nord.  
Dette har vi vore tydelege på i kontakten med partane.
   - Oljeselskapa må samarbeida om operasjonelle løysingar og utstyr. 
Og bransjeorganisasjonane må samarbeida om felles løysingar,  
understrekar han. 
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SIGNALER:   Ptil vil halda fram arbeidet med 
temaet nord, og vi har klare forventningar til 
selskapa som skal operera på denne delen av 
sokkelen, seier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.
   - Selskapa må arbeida for ei samla og robust 
tilnærming til utfordringane i nord, og sørga 
for god planlegging av aktivitetane, slik at dei 
går føre seg i tråd med krava i regelverket.
   - Næringa sit med mykje kunnskap om  
utfordringane i nord og dei spesifikke forholda 
ein må ta omsyn til der. Det er heilt avgjerande 
at kunnskapen blir tatt med når selskapa skal 
driva verksemd i Barentshavet.
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BASEC  Jacobsen peikar på Barents Sea Exploration 
Collaboration (Basec) som eit godt døme på samarbeid. 
Basec består av 17 operatørselskap som enten har leita 
eller planlegg leiteboring i norsk del av Barentshavet. 
   - Basec har gjort godt arbeid når det gjeld bered-
skap ved leiteboring. Det er ein fordel dersom sam-
arbeidet blir vidareført, slik at felles tilnærmingar blir 
tatt i bruk og vidareutvikla.
   - Det bør vera eit mål at næringa nå etablerer 
samarbeid for å få synergi og felles løysingar ved 
utvikling, utbygging og drift av felt i Barentshavet - 
gjerne etter modell av Basec, seier Jacobsen.
   - Det er viktig at selskapa prioriterer og vidarefører 
arbeidet med standardisering og utvikling av ei felles 
tilnærming i nord. Prioritering betyr at dei må setja inn 
nok ressursar i arbeidet. 

NYE PROSJEKT  - Vi ser at arbeidet med hovud- 
prioriteringa Nord har vore viktig og hatt god effekt. 
Ptil si merksemd mot denne delen av sokkelen vil halda 
fram, både gjennom eigne prosjekt og ved oppfølging 
av næringa sine aktiviteter, seier Jacobsen. 

Han understrekar at det i åra som kjem truleg vil  
vera stor aktivitet i norsk del av Barentshavet.
   - Ptil vil prioritera det gode samarbeidet mellom  
oss og selskapa, og framover vil vi legga meir vekt  
på næringa sitt ansvar for å involvera arbeidstakarane 
i arbeidet med helse, miljø og sikkerheit i nord, på- 
peikar han.
   - Vi har identifisert fleire konkrete prosjekt der vi  
ser behov for å samla meir kunnskap om framtidige 
utfordringar ved verksemd på den nordlege delen  
av sokkelen. Med bakgrunn i arbeidet som er gjort  
i næringa og våre eigne vurderingar, er vi nå tildelt 
meir midlar, slik at vi kan utreda fleire aktuelle tema. 
   - Ptil har eit program som går fra 2015 til 2019  
med totalt 16 prosjekt, og vi har rom for å setja i  
gang fleire ved behov. Kunnskap frå disse prosjekta 
deler vi med næringa, opplyser Jacobsen.  

2
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Næringens arbeid med barrierer og barrierestyring  
vil fortsatt være en høyt prioritert oppgave for Ptil. 

Bevisst om  
BARRIERER

Gerhard Ersdal har ledet Ptils arbeid med hovedprioriter-
ingen Barrierer de siste årene. I dette intervjuet forklarer 
han målet med satsingen og hvordan arbeidet nå skal 
videreføres. 
   - Først av alt, Gerhard Ersdal, hva er en barriere?
   - Regelverket definerer barrierer som tiltak som skal 
beskytte mot feil, fare-, og ulykkessituasjoner. Videre  
sier det at barrierer består av tekniske, operasjonelle og 
organisatoriske tiltak som hver for seg, eller i samspill, skal 
hindre eller bryte spesifiserte uønskede hendelsesforløp.
   - Barrierene skal bidra til å hindre at en uønsket hendelse 
eskalerer eller utvikler seg i en ny retning. Barrierene kan 
inkludere tekniske, organisatoriske og operasjonelle  
barriereelementer.
   - Hvorfor ble Barrierer en hovedprioritering for Ptil?
   - Barrierer har vært en del av regelverket siden 2002, 
men vi har sett at næringens implementering av kravene  
har tatt tid. Ptil har fulgt industriens arbeid med barriere-
styring i en årrekke, og har hatt dette som én av våre 
hovedprioriteringer siden 2010.  
   - I løpet av disse årene har vi gjennomført en rekke  
tilsynsaktiviteter og vært en pådriver for økt bevissthet  
og kunnskap om barrierer og barrierestyring i næringen.
   - Gjennom vår oppfølging har vi sett at det er relativt 
store forskjeller mellom aktørene med hensyn til forståelse, 

og dermed også etterlevelse, av forskriftenes krav til  
barrierestyring.
   - Selskapene har stort sett innarbeidet moderne risiko- 
styringsstrategier og -systemer. Når vi ser på uønskede 
hendelser i virksomheten, registrerer vi likevel at svikt og 
svekkelser i barrierer er en gjennomgående årsak - blant 
annet i sammenheng med brønnintegritet og gasslekkasjer. 
Siden vi har mange aldrende innretninger og anlegg i  
petroleumsvirksomheten, er det viktig at barrierer får  
spesiell oppmerksomhet framover.
   - Ptils såkalte barrierenotat har fått stor oppmerk- 
somhet hos aktørene i næringen. Hva var hensikten  
med notatet?
   - Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av 
risikonivået i petroleumsvirksomheten, hadde vi sett at  
det var relativt store forskjeller mellom aktørenes forståelse 
og etterlevelse av kravet til barrierestyring. I 2011  
publiserte vi derfor et dokument som beskrev god barriere-
styring. Notatet inneholdt ikke nye krav til barrierestyring, 
men var en faglig utdyping av temaet.
   - En ny versjon av barrierenotatet* er nå underveis. 
Hva er nytt i dette?
   - Tilsyn og granskinger har vist at selskapene i begrenset 
omfang har identifisert menneskers bidrag i barrierer.  
De har i stor grad bare stilt krav til de tekniske barriere- 

BARRIERER har vært én av fire hovedprioriteringer for Ptil i 2016.  
Når vi i 2017 konsentrer oss om ett Hovedtema, Trenden skal snus,  

fases hovedprioriteringene ut. 
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Bevisst om  
BARRIERER

elementene. For et par år siden startet Ptil et prosjekt for  
å styrke en mer helhetlig barrierestyring, der også de  
menneskelige bidragene inngår. 
   - Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen og 
innsikten i selskapene, spesielt i forbindelse med barrierer  
tilknyttet brønnkontroll, hydrokarbonlekkasjer, maritime  
hendelser og beredskap. 
   - Etter seks år med Barrierer som Ptils hovedprioritering, 
hvilken effekt har satsingen hatt?
   - Arbeidet har bidratt til økt oppmerksomhet og mer  
kunnskap om barrierer og barrierestyring. Som en oppfølging  
til barrierenotatet, har selskapene selv tatt initiativ til å  
videreutvikle interne dokumenter, slik at de samsvarer med 
kravene i regelverket og utdypingene i barrierenotatet.
   - Det er grunn til å tro at vår myndighetsutøvelse har spilt  
en vesentlig rolle i de langsiktige forbedringene som er opp-
nådd i løpet av disse årene, og at den fortsatt vil gjøre det. 
Overordnet er dette en innsats som bidrar til å opprettholde  
og videreutvikle sikkerheten i virksomheten. 
   - Hva er de største utfordringene framover?
   - Selskapene har i varierende grad tatt inn over seg kravene 
i regelverket, så her er det fortsatt behov for forbedring. Vi ser 
også at næringen må få bedre forståelse for samspillet mellom 
operasjonelle, organisatoriske og tekniske elementer i barrierer. 
   - Samtidig er det behov for å styrke kunnskapen om hvordan 
risikostyring og barrierestyring henger sammen. De to områdene 
griper inn i hverandre, men er forskjellige oppgaver. 

* Den nye versjonen av Barrierenotatet skal etter  
planen publiseres på ptil.no våren 2017.
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- Barrierer har vært en del av regel- 
verket siden 2002, men selskapene 
har i varierende grad tatt inn over 
seg kravene. Vi ser også at næringen 
må få bedre forståelse for samspillet 
mellom operasjonelle, organisator-
iske og tekniske elementer i barrierer, 
sier Gerhard Ersdal. (Foto: Gunlaug 
Leirvik)



SIGNALER:  - Nedgangstider og stram økonomi,  
effektivisering og kostnadsreduksjoner utfordrer 
regelverkskrav og opparbeidet sikkerhetsnivå.  
Situasjonen har betydning både for driften av 
eksisterende innretninger og for framtidige  
utbygginger, sier tilsynsdirektør Bjørn Thomas  
Bache i Ptil.
   - Det er nødvendig med oppmerksomhet mot  
barrierer, slik at risikoen fortsatt reduseres.  
Dette ansvaret ligger først og fremst hos aktørene, 
og vi vil selvfølgelig følge opp, påpeker Bache.
   - Mye arbeid gjenstår, spesielt når det gjelder  
operasjonelle og organisatoriske barriereelementer. 
   - I Ptil vil tematikken blant annet inngå i arbeidet 
med vårt Hovedtema 2017 - Trenden skal snus. 

3 6
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   - Granskingene er viktige i vårt 
arbeid med å forebygge alvorlige 
hendelser. Gransking handler ikke først 
og fremst om å finne feil, men om å 
forstå hendelsene, slik at de kan bidra 
til læring, sier tilsynsdirektør Ingvill H. 
Foss i Ptil.
     Antall granskinger i Ptil varierer fra 
år til år. I 2016 iverksatte vi åtte, i 2015 
var tallet ti. Flere av hendelsene som 
ble gransket, kunne resultert i dødsfall. 
 
OKTOBER 2016  Fjoråret var preget 
av betydelige kostnadskutt og store 
effektiviseringsprosesser. Spørsmålet 
mange stiller, er om det er sammen-
heng mellom endringene og de alvor-
lige hendelsene. 
   Svaret er både ja og nei, ifølge Foss:
   - Vi har gått grundig gjennom gran-
skingene fra både 2016 og 2015 for å 
lete etter fellestrekk og se om det er 
mulig å koble årsakene til kostnads-
kutt.
   - Gasslekkasjen på Mongstad og den 
alvorlige brønnkontrollhendelsen på 

Trollfeltet i fjor er begge eksempler på 
hendelser hvor kostnadskutt er en del 
av årsaksbildet.
   - De andre hendelsene har få felles-
trekk, og vi ser ingen klar kobling til 
kostnadskuttene i næringen. Uroen 
ligger imidlertid der, så dette følger vi 
med på, understreker tilsynsdirektøren.

     I 2016 var det påfallende at mange 
alvorlige hendelser skjedde i løpet av 
kort tid. Fire av dem kom i løpet av 
noen få dager i oktober. 
   - Statoil var operatør i seks av hen-
delsene som utløste gransking hos 
oss. Selskapet har derfor en sentral 
oppgave i å vurdere bakenforliggende 
forhold og lete etter sammenhenger, 
og ikke minst finne ut om noen av 
hendelsene kan knyttes til kostnads-
kutt, sier Foss. 

VIL LÆRE  Granskinger er en viktig  
del av tilsynsarbeidet, og de bidrar 
med viktig kunnskap – både for Ptil  
og for næringen ellers. 

   - Vi tar med oss funn fra granskinger 
inn i det generelle tilsynet. Det er  
viktig å gjøre vurderinger på tvers  
av virksomheten.
   - Alle granskingsrapporter publiseres 
også på vårt nettsted. Mange selskaper 
bruker rapportene i sitt forbedrings-
arbeid, opplyser tilsynsdirektøren. 

GRUNNLAG FOR GRANSKING 
- I hovedsak gransker Ptil de mest 
alvorlige hendelsene, men vi kan også 
etablere gransking etter situasjoner 
der det er særlig potensial for læring. 
   - Vi kan for eksempel velge å  
granske dersom vi står overfor nye 
problemstillinger, eller dersom om-
stendighetene gjør at det er spesielt 
viktig å finne de utløsende årsakene. 
Dette vurderer vi fra sak til sak,  
sier Foss.

GRANSKINGER I 2016
Gasslekkasje på Kårstø  - 7. januar
Brønnkontrollhendelse på Visund  - 18. mars
Alvorlig personskade på Goliat  - 27. juni
Gasslekkasje på Stureterminalen  - 12. oktober
Brønnkontrollhendelse på Songa Endurance  - 15. oktober
Brann i utstyrsskaftet på Statfjord A  - 16. oktober
Gasslekkasje på Mongstad  - 25. oktober
Brann i maskinrom på Scarabeo 5  - 22. november 
 
Rapporter fra granskingene finner du på  
www.ptil.no/granskinger 

Graver etter GRUNNER
I 2016 gransket Ptil åtte alvorlige hendelser på sokkelen og på land. Nå ser vi de første  
konkrete eksemplene på at kostnadskutt er en del av årsaksbildet ved alvorlige hendelser.

T e k s t :  E I L E E N  B R U N D T L A N D
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Ptil fikk i 2015 i oppdrag fra Arbeids- 
og sosialdepartementet å redegjøre 
for bruken av såkalte flerbruksfartøy 
på norsk sokkel. Rapporten, som ble 
sendt til departementet i september 
2016, beskriver hvordan flerbruksfar-
tøy brukes i dag og hvilket regelverk 
som gjelder. 
     Det var ikke en del av Ptils opp-
drag å foreslå eventuelle endringer. 
Rapporten brukes som utgangspunkt 
for politisk behandling av problem-
stillingene rundt flerbruksfartøy.

RAPPORT om  
flerbruksfartøy
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Éin person omkom og fire andre blei 
skadde då ei bølgje trefte den halvt 
nedsenkbare innretninga COSLInno- 
vator 30. desember 2015. Fleire vin-
dauge på dei to nedste dekka blei 
knuste av bølgjekreftene.  
     Hendinga var den første døds- 
ulukka innanfor Ptil sitt ansvarsområde 
sidan 2009. 

GRANSKING  Like etter ulukka starta 
Ptil ei omfattande gransking for å finna 
ut kva som førde til hendinga. Målet 
med arbeidet var først og fremst å 
læra - og slik bidra til at ei liknande 
ulukke ikkje skal skje igjen. 
     Granskinga avdekka svakheiter 
med korleis bransjen hadde rekna 
på bølgjekrefter. Konklusjonen var at 
overbygget med vindauge ikkje var 
dimensjonert for bølgjeslag rett mot 

overbygget. Dette var hovudårsaka  
til hendinga.
     I etterkant av granskinga starta 
DNV GL, i samarbeid med Ptil og 
Sjøfartsdirektoratet, eit arbeid for å 
tydeleggjera krava til korleis denne 
typen berekningar skal gjerast.  

NYE RETNINGSLINER  I oktober 
2016 ga DNV GL ut to nye retnings-
liner – éi om korleis ein reknar ut kor 
høgt bølgjer kan koma opp på halvt 
nedsenkbare innretningar, og éi om 
kor kraftige trykk ei slik innretning skal 
dimensjonerast mot - avhengig av kor 
høgt bølgjene kan nå opp.
     DNV GL krev at alle reiarane med 
riggar som har DNV GL-klasse, sender 
inn nye analysar av kor høgt bølgjer 
kan nå. På innretningar der hundreårs-
bølgjer kan gje slag på dekk, må 

reiarane kompensera for dette med 
særskilte tiltak, til dømes sveisa igjen 
vindauge og opningar.
     Ptil har sendt eit likelydande brev til 
næringa, der vi oppmodar om å bruka 
dei nye retningslinene, uavhengig av 
flaggstat og klasseselskap. 

TO ETATAR  På flyttbare innret- 
ningar med norsk flagg har både 
Sjøfartsdirektoratet (flaggstat) og Ptil 
myndigheit. I praksis følgjer Sjøfarts-
direktoratet opp konstruksjonar og 
marine system på innretningar med 
norsk flagg, medan Ptil følgjer opp  
innretningar med utanlandsk flagg.  
Det er Sjøfartsdirektoratet sine for-
skrifter og DNV GL sine retningsliner 
som ligg til grunn.  
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ENDRINGAR etter ulukke
Dødsulukka på COSLInnovator prega mykje av 2016. No handlar det  
om å bruka kunnskapen for å hindra at ei slik ulukke skjer igjen.

T e k s t :  E I L E E N  B R U N D T L A N D
Kilde: Ptil
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- Å kunne melde fra om kritikk- 
verdige forhold på arbeidsplassen, er 
en viktig rettighet i norsk arbeidsliv. 
Arbeidsgiver plikter å legge forhold-
ene til rette for varsling, og skal ha 
systemer for dette, fastslår Bjørn 
Thomas Bache, tilsynsdirektør i Ptil.
     Det er et mål at saker skal løses 
internt i en organisasjon. Behovet for 
å varsle myndighetene oppstår gjerne 
når de ordinære kanalene ikke fører 
fram. 

MYNDIGHETENES ROLLE  Når Ptil 
mottar varslinger eller bekymrings-
meldinger*, er det faste rutiner for 
håndtering. Tilsynets rolle er blant  
annet å gi veiledning til arbeidstakere 
og arbeidsgivere om varslingsreglene  
i arbeidsmiljøloven.
    - Vi tar alle varslingssaker på alvor. 
Men sakene er forskjellige, og får ulik 
oppfølging - avhengig av alvorlighets-
grad, sier Bache.
    - Når vi mottar et skriftlig varsel, 
registreres dette i vårt arkivsystem,  
for å sikre at henvendelsen er doku-
mentert. Kommer varselet per telefon, 
i et møte eller når vi er ute på tilsyn, 
ber vi om å få varselet skriftlig, for å 
unngå eventuelle misforståelser.
    - Vi spør først om saken er tatt opp 
internt selskapet, og hva som ligger til 
grunn for at det eventuelt ikke er gjort. 
Vi forklarer også hva vi gjør med saken 
videre - i den grad vi kan gjøre noe 
med den, forklarer han.
     Varselet fordeles deretter til det  
aktuelle tilsynslaget eller fagområdet 
for behandling. Dersom forholdene 
det meldes om, ikke faller inn under 
Ptils myndighetsområde, henvises 
varsleren til riktig etat.  

OPPFØLGING  Ptils videre arbeid 
med en varslersak avhenger av meld-
ingens innhold.  
     Én aksjon kan være å innhente 
informasjon hos arbeidsgiver, for å få 
saken belyst fra flere sider og forsikre 
oss om at arbeidsgiver er kjent med 
forholdene det varsles om. Tilsvarende 
gjøres også mot vernetjenesten, for å 
undersøke hvilken intern prosess det 
har vært i forkant, og om det er planer  
for oppfølging av situasjonen.
    - Vi vurderer deretter om det er 
behov for et møte, eller om det er 
nødvendig å se nærmere på forhold-
ene gjennom et konkret tilsyn. Enkelte 
meldinger tas i første omgang bare til 
etterretning, og vurderes i forbindelse 
med planlegging av senere tilsyns- 
aktiviteter.
    - Ikke alle saker får et utfall som  
varsler er fornøyd med, påpeker Bache.
    - Ptil opplever noen ganger at det 
er et gap mellom hva varslere for- 
venter fra oss og hva vi kan bidra  
med, vedgår han.
    - Vi kan for eksempel ikke løse 
konkrete tvister av privatrettslig  
karakter mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Om noen blir sagt opp 
etter varslingen, og de mener dette  
er å anse som ulovlig gjengjeldelse, 
må saken avgjøres i retten. 

TILSYN  I 2017 skal Ptil gjennomføre 
en større tilsynsoppgave rettet mot 
selskapenes tilrettelegging for varsling. 
Et delmål for aktiviteten er en intern 
gjennomgang av hvordan Ptil selv 
behandler denne typen saker.
    - Vi har gode systemer for oppfølg-
ing av varslingssaker, men kan bli enda 
bedre. Blant annet ser vi at vi i noen  
 

tilfeller ikke har gitt rask nok tilbake-
melding til varsler om hvordan den 
aktuelle saken behandles hos oss. 

*Det er ingen klare skiller mellom  
et varsel og en bekymringsmelding. 
Begrepene brukes om hverandre.

VARSLING på alvor
Smalhans i næringen har satt partsamarbeidet under press. Det gjenspeiles også 
i antall varslinger og bekymringsmeldinger til Ptil, som økte kraftig i 2016. I 2015 
registrerte vi 20 varslinger, i 2016 var tallet 36. 

Når Ptil mottar en bekymrings- 
melding, skal melderens navn holdes 
hemmelig. Ved innsynsbegjæringer  
til oss og ved våre henvendelser til  
det aktuelle selskapet, oppgis kun  
navn dersom varsleren aksepterer  
det. Bekymringsmeldinger fra fagfor-
eninger blir vanligvis ikke anonymisert. 

RETT TIL  
anonymitet

T e k s t :  E I L E E N  B R U N D T L A N D
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Varsling ble lovregulert i arbeids- 
miljøloven i 2007. I juni 2016 sendte 
Arbeids- og sosialdepartementet 
(ASD) et forslag til lovendringer for å 
styrke varslernes stilling ut på høring. 
Her foreslår ASD bedre rutiner for 
varsling, utvidelse av varslingsreglene 
til også å gjelde innleid arbeidskraft, 
og bedre beskyttelse av kilder. 
     ASD har nedsatt et eget utvalg 
som skal gjennomgå varslingsbe- 
stemmelsene. Utvalget skal levere  
sin innstilling i form av en offentlig  
utredning (NOU) innen 1. mars 2018.
 

NYE  
REGLER 
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I en tid da alle var opptatt av kost-
nadskutt, stilte Ptil dette spørsmålet 
flere ganger i løpet av fjoråret. Is 
safety at risk? var også hovedtema 
for standen vår under oljemessen 
(ONS) i Stavanger.  

     Engasjementet blant publikum  
var stort. Gjennomgangen av  
kortene som ble innlevert, viste at 
72 prosent svarte JA på spørsmålet, 
mens 28 prosent altså svarte NEI. 

Står sikkerheten  
ved et veiskille?

Held fast i 
livbåtane
Livbåtar har stått  
på dagsordenen for  
næringa i lang tid.  
No vert tilsynet  
intensivert.

Ptil fekk i 2016 ekstra midlar frå  
Arbeids- og sosialdepartementet 
(ASD) for å styrka tilsynet med  
livbåtane på sokkelen.
   - Vi har kvalitetssikra det faglege 
og juridiske grunnlaget for vårt tilsyn 
og oppdatert oversikta over kva 
livbåtmodellar og typar som finst  
på alle faste og flyttbare innretningar 
på sokkelen. Vi har i tillegg samla  
aktuelle studiar, analysar og testar 
som er gjort for dei forskjellige 
livbåttypane, fortel Rune Solheim, 
prosjektleiar for Ptil si oppfølging  
av evakueringsmidlar.
   - Dette er viktig underlagsmate- 
riale når vi no skal gjennomføra 
tilsyn i 2017, fastslår han. 

KLARE KRAV  Livbåtane på norsk 
sokkel har fått tett oppfølging over 
fleire år, etter at næringa i 2005 fann 
konstruksjonssvakheiter, og difor 
starta arbeid med naudsynte for- 
betringar.
     Regelverket stiller krav til at det 
skal vera mogleg å evakuera per-
sonell raskt og effektivt til ei kvar tid. 
Det betyr at dersom ei innretning 
ikkje har evakueringsmidlar som 
tilfredsstiller krava, må det setjast 
i verk kompenserande tiltak. Dette 
kan vera utbetringar, operasjonelle 
avgrensingar, stans av aktivitet eller 
nedbemanning ved dårleg vêr.  
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Fotos: Morten Gjerstad
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INNSATS 
FOR IKT
Ptil har i mange år følgt 
opp næringa sitt arbeid 
med å beskytta sikker-
heits- og kontrollsystem.
Området er høgt prioritert.

Ptil fekk tilsynsansvar for sikring i 2013. 
Mellom 2013 og 2016 arrangerte vi 
nærare 30 tilsynsmøte om sikrings-
risiko og sikringstiltak med oper-
atørane på sokkelen og landanlegga. 
I same periode gjennomførte vi 13 
sikringstilsyn. 
     Ein del tilsynsrapportar retta mot 
IKT-sikkerheit er ikkje offentlege.  

FAGMILJØ  Eit eige fagmiljø i Ptil 
arbeider med IKT-sikkerheit og sikring. 
Ekstern ekspertise blir brukt når det er 
behov, og vi samarbeider med nasjon-
ale sikkerheitsmyndigheiter. 
     Viktige tema for vår oppfølging av 
næringa er retta mot styring av barri-
erar og CSIRT-miljø (Computer Security  
Incident Response Team). 

TILSYN Då det i oktober 2016 vart 
kjent at fleire IKT-hendingar i Statoil 
kunne knytast til bruken av ein under-
leverandør i India, valde Ptil å undersø-
ka saka nærare gjennom eit eige tilsyn. 
Målet var å vurdera korleis Statoil 
beskyttar sikkerheits- og kontroll- 
systema sine, og korleis dei handterer 
hendingar knytta til IKT-sikkerheit. 
     Tilsynet identifiserte ikkje regel- 
verksavvik. Vårt inntrykk er at Statoil 
arbeider systematisk for å styrka  
handteringa av informasjonssikker- 
heit i selskapet. 
     I 2017 aukar me innsatsen på om-
rådet, og har varsla eit tilsyn med ak-
tørane si handtering av IKT-sikkerheit. 
Tilsynet omfattar alle operatørar med 
felt og anlegg i drift, i tillegg til reiarar 
med innretningar som har SUT.

Enklare for  
INNRETNINGAR
Ptil ser positivt på nye utbyggingskonsept,  
så lenge sikkerheita blir tatt vare på.
Alle innretningar på norsk sokkel skal 
byggast i samsvar med innretningsfor-
skrifta. Sidan 2001 har forskrifta opna 
for bruk av enklare løysingar på mindre, 
ubemanna innretningar utan bustad-
kvarter – såkalla enklare innretningar. Når 
personell skal om bord, blir dei frakta 
til og frå med helikopter. Det er bygd ei 
rekke slike innretningar på norsk sokkel. 
Dei siste åra har nye løysingar kome til. 
Fleire selskap planlegg no å bruka såkalla 
walk to work-metodar, kor personellet 
bur om bord på eit fartøy og entrar  
innretninga via ei gangbru frå fartøyet. 

OSEBERG H  Eitt slikt eksempel er  
Oseberg Vestflanken 2, eit felt som blir 
bygd ut med ei botnfast, ubemanna 
brønnhovudinnretning; Oseberg H. Dette 
er den første innretninga på norsk sokkel 
utan naudkvarter og helikopterdekk.
     Oseberg H vil i staden ha permanent 
kopling til eit støttefartøy i periodar då 
det er behov for personell om bord på 
innretninga. Løysinga er ny på norsk  
sokkel.
    - I eit slikt konsept er det støttefartøyet 
som tek vare på sikkerheitsfunksjonar  
 

som vanlegvis er på innretninga. For 
eksempel vil evakuering skje til fartøyet i 
staden for til livbåt på innretninga. Fordi 
innretninga er så avhengig av støttefar-
tøyet, ser me på desse som éi, integrert 
eining når selskapa skal handtere risiko, 
seier Ove Hundseid i Ptil. 

REGELVERK  Hundseid er prosjektleiar 
for ei arbeidsgruppe i Ptil som jobbar 
med å vurdera forskriftene på området 
og foreslå eventuelle endringar. Målet er 
å oppdatera regelverket i samsvar med 
den teknologiske utviklinga.
   - Walk to work byr på nokre utfordrin-
gar, sidan det norske HMS-regelverket 
ikkje er skrive med tanke på denne typen 
løysingar. I tillegg planlegg næringa 
no også for utbyggingar med bruk av 
enklare innretningar med prosessanlegg, 
seier han.
   - Men regelverket skal ikkje avgrensa 
mogelegheitene desse løysingane gir -  
så lenge verksemda er forsvarleg, under-
strekar Hundseid.
     Forslag til regelverksendringar skal  
etter planen sendast på høyring i løpet  
av 2017.  
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Foto: Koninklijke Niestern Sander B.V.
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